
 
                                                    VARPŲ SKAMBESYS                              2008 lapkritis 

3 

PRIVATŪS APREIŠKIMAI IV 
 

Mieli parapijiečiai, tai paskutinioji katechezių ciklo apie 
privačius apreiškimus dalis. Paskutinė katechezė buvo 
išspausdinta “Varpų skambesio” spalio mėn. Numeryje. Visą 
katechezę galite rasti parapijos tinklalapyje adresu 
www.jokuboprapija.lt, skyrelyje “Naudinga medžiaga”. 

*** 
Problemos su "Opus Angelorum" tęsiasi jau 20 metų. 

Ganytojai bando išgelbėti tai, ką dar galima išgelbėti, t.y. 
žmones. Judėjimo vadovų užsispyrimas ir nenoras 
priimti Bažnyčios mokymą, nepaisant akivaizdžių 
įrodymų dėl apreiškimų netikrumo, neleidžia užbaigti 
šios istorijos. 

1983 metais Lenkijos mieste Olavoje gyvenantis 
dailininkas Kazimierz Domanski pradėjo teigti, jog buvo 
Dievo Motinos išgydytas ir gavęs jos paliepimą pastatyti 
koplyčią piligrimams. Domanski tvirtina, jog Marija 
liepusi tai padaryti, kad išvengus bausmės ir karo. Be to, 
liepė kalbėti rožančių, eiti išpažinties ir priimti Komuniją 
klūpomis, po Lenkiją pasklido Olavos "apreiškimų" garso 
įrašai. Į Olavą pradėjo plaukti minios piligrimų, imta 
rinkti aukas bažnyčios statybai. 
Vietos (Vroclavo) vyskupas ištyręs apreiškimo turinį ir 
aplinkybes įsitikino to apreiškimo netikrumu. Tai 
patvirtino ir speciali Lenkijos Vyskupų Konferencijos 
komisija. Nepaisant draudimų, Domanskis toliau rinko 
aukas skleisdamas melą, jog Bažnyčia patvirtino "Taikos 
Motinos" bažnyčios statybą.
1999 m. Domanskis įkūrė "Šv.Dvasios draugiją". Po 
nuolatinių priminimų, pokalbių ir draudimų tais pačiais 
metais Vroclavo arkivyskupijos kurija išleido 
komunikatą, kuriame konstatuojama, jog minėtas 
žmogus yra užsispyręs ir veikia savavališkai, 
klaidindamas visuomenę dėl tariamai turėto apreiškimo 
ir iškreipdamas katalikų tikėjimą. Todėl uždrausta 
kunigams ir tikintiesiems savo pamaldumą sieti su 
minėtu žmogumi, jo įsteigta draugija ir juos remti. 
Vyskupas ėmėsi griežtesnių priemonių, nes visos kitos 
galimybės buvo išsemtos. 

Komunikate cituojamas 1374 kanonas, kuriame 
sakoma, jog įstoję į prieš Bažnyčią veikiančią 
organizaciją, kitokiu būdu ją remiantys bei 
vadovaujantys jai ir dvasininkai, ir pasauliečiai 
baudžiami interdiktu, t.y. atribojami nuo dvasinių 
Bažnyčios gėrių: dvasininkui uždraudžiama aukoti 
Mišias ir teikti sakramentus, atlikti kitas religines 
apeigas; pasauliečiui uždraudžiama dalyvauti Mišiose 
ir priimti sakramentus, jam atsakomos katalikiškos 
laidotuvės. Interdiktu nubaustas pasaulietis 
neįleidžiamas į bažnyčią į pamaldas, o jei ateitų, turi 
būti išvesdintas. Interdikto bausmę užsitraukusio 
dvasininko atliekamos apeigos nutrauktinos ir jis 
išvesdinamas. Jei nepaisant draudimo sąmoningai būtų 
atliekamos apeigos ir būtų dalyvaujama jose, katalikas, 
dvasininkas ir pasaulietis, užsitraukia sunkią 
šventvagystės nuodėmę. 
            Komunikate nurodoma, jog uždraudžiamos 
visos katalikiškos apeigos Domanskio organizacijoje, o 
visi joje atliekantys šventas apeigas dvasininkai ir jose 
dalyvaujantys pasauliečiai užsitraukia interdiktą, kurį 
panaikinti gali tik vietos vyskupas. 

1995 metais Tikėjimo Mokslo Kongregacija 
paskelbė notą dėl Vassula Ryden regėjimų ir jos 
platinamų pažiūrų. Konstatuota, jog jos veiklos kai 
kurie aspektai yra pozityvūs, tačiau galutinis rezultatas 
yra negatyvus, todėl Kongregacija paragino vyskupus 
savo vyskupijose neleisti platinti jos idėjų, o 
tikinčiuosius - nelaikyti minėtos moters raštų ir teiginių 
antgamtiniais ir išlaikyti gryną tikėjimą, kurį saugoti 
Kristus pavedė Bažnyčiai. Ši nota visiems katalikams
yra įpareigojanti. 
Vassula Ryden yra graikė stačiatikė, gyvenanti 
Šveicarijoje, teigianti turėjusi dangišką apreiškimą, kurį 
stengėsi išplatinti daugybės konferencijų ir spaudinių 
pagalba. Tuose raštuose nemažai esminių 
prieštaravimų Bažnyčios Mokymui. 

Apibendrinant: antgamtiniai reiškiniai yra 
įmanomi ir jų kilmę nustato Bažnyčia; Bažnyčios 
Mokymas yra aukščiau už privačius apreiškimus; 
Bažnyčios vyresniųjų - popiežiaus, vyskupų ir 
vienybėje su jais kunigų - skelbiamas Kristaus 
išganymo kelias yra aukščiau už privačiuose 
apreiškimuose duotus nurodymus; Bažnyčios 
patvirtintais privačiais apreiškimais katalikai gali tikėti, 
tačiau neprivalo, o tikėti Bažnyčios Mokymu ir jį 
priimti, norint pasiekti išganymą, privalo; iš Dievo kilę 
privatūs apreiškimai pasižymi klusnumu, 
nuolankumu, kuklumu, meile Bažnyčiai, dora bei gėrio 
vaisiais, o iš šėtono - puikybe, klasta, neapykanta 
Kristaus Bažnyčiai bei žmogaus griovimu; tikintieji 
neturėtų platinti ir skelbti apreiškimų, kol Bažnyčios 
vyresnieji jų nepatvirtino; katalikams nevalia remti ir 
sieti savo pamaldumo su Bažnyčios uždraustais 
klaidingais apreiškimais, nes antraip savo pačių 
išganymo kaina jie suardo vienybės su Dievu ir jo 
Bažnyčia ryšius. Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai 


